
 
 
Θέµα: Ορισµός του  Simon Bensasson – Chimchi ως εντεταλµένου ∆ηµοτικού 

Συµβούλου στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης για δράσεις που αφορούν την καινοτοµία, την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και τη δικτύωση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε 

σχετικά θέµατα. 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο  ∆ήµαρχος  Θεσσαλονίκης 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» και ιδίως τη διάταξη 

της περ. ι΄ της § 1 αυτού, που προστέθηκε µε το άρθρο 44 § 3 του ν. 3979/2011, κατά 

την οποία ο δήµαρχος µπορεί να αναθέτει, χωρίς αµοιβή, την εποπτεία και το 

συντονισµό συγκεκριµένων δράσεων του δήµου σε µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 3463/2006 (Κ∆Κ), κατά τις οποίες ο δήµαρχος 

µπορεί, µε απόφασή του, να αναθέτει την υπογραφή, µε εντολή του, εγγράφων και 

πιστοποιητικών, πλην χρηµατικών ενταλµάτων, σε δηµοτικό σύµβουλο ή στον 

πρόεδρο του συµβουλίου δηµοτικού διαµερίσµατος ή στον πρόεδρο του τοπικού 

συµβουλίου ή στον πάρεδρο ή στον γενικό γραµµατέα του ∆ήµου ή σε προϊστάµενο 

δηµοτικής υπηρεσίας ή σε άλλο µόνιµο υπάλληλο του ∆ήµου. 

3. Την υπ΄ αριθµ. 83000/30-11-2012 Απόφαση Γ. Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης σχετικά µε την κατάρτιση του Οργανισµού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου (ΦΕΚ 3360/Β/17-12-2012) όπως αυτός διορθώθηκε – 
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συµπληρώθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 4253/2013 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 190/Β/04-02-2013) και ισχύει σήµερα. 

4. Την υπ' αριθ. 1443/14-03-2017 (Α∆Α: ΩΛΓ6ΩΡ5-ΠΦΓ) Απόφαση ∆ηµάρχου σχετικά 

µε τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στην Αντιδήµαρχο Αστικής Ανθεκτικότητας και 

Αναπτυξιακών Προγραµµάτων, Μαγδαληνή Λιάκου. 

5. Την ανάγκη επίτευξης συντονισµού, ευελιξίας και ταχύτητας κατά την άσκηση της 

δηµοτικής διοίκησης και του δηµοτικού έργου γενικότερα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Ορίζουµε το ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας Simon Bensasson – Chimchi, ως εντεταλµένο 

∆ηµοτικό Σύµβουλο για δράσεις που αφορούν την καινοτοµία, την ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναµικού και τη δικτύωση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα παραπάνω θέµατα, σύµφωνα µε τον 

κεντρικό σχεδιασµό του ∆ήµου και τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής.  

 

Β.  Αναθέτουµε στον ως άνω σύµβουλο:  

1. Την επικουρία της Αντιδηµάρχου Αστικής Ανθεκτικότητας και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων 

ως προς την εποπτεία των δράσεων που αφορούν:  

1.α την προώθηση της δηµιουργίας νέων καινοτόµων επιχειρήσεων σε συνεργασία µε 

πανεπιστήµια και ερευνητικούς οργανισµούς της πόλης, τους κοινωνικούς εταίρους, 

διεθνείς οργανισµούς και εθνικούς, διεθνείς και ευρωπαϊκούς χρηµατοδοτικούς φορείς αλλά 

και έγκυρους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού.  

1.β την προώθηση της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού για τη µεγιστοποίηση της 

αντιστοίχισης ανάµεσα στις δεξιότητες που χρειάζεται η οικονοµία της πόλης και αυτές που 

παρέχονται από το σύστηµα εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και την προαγωγή 

γενικότερα της πλήρους απασχόλησης του διαθέσιµου δυναµικού της πόλης και ιδίως των 

νέων µέσω της υποστήριξης της τοπικής καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας.  

1.γ την προώθηση της δικτύωσης µε ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν συµπληρωµατικά 

χαρακτηριστικά.  

2. Το συντονισµό και την επίβλεψη της συνεργασίας µεταξύ περισσοτέρων υπηρεσιών του 

∆ήµου για την υλοποίηση δράσεων που εµπίπτουν στα προαναφερθέντα πεδία 

δραστηριοποίησης του ∆ήµου.  

3. Την εκπροσώπηση του ∆ήµου, από κοινού µε την αρµόδια Αντιδήµαρχο Αστικής 

Ανθεκτικότητας και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων, ή και αυτοτελώς, σε συνεννόηση µε αυτήν, 

σε επαφές και συνεργασίες µε φορείς του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικούς, 

εθνικούς και διεθνείς οργανισµούς, επιχειρηµατικούς φορείς ή φορείς της κοινωνίας των 

πολιτών, που δραστηριοποιούνται στα προαναφερθέντα πεδία.  
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Γ. O εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος, σε συνεννόηση πάντοτε µε την αρµόδια Αντιδήµαρχο, 

παρακολουθεί και ενηµερώνεται για τα ζητήµατα σχετικά µε τα καθήκοντά του σε τοπικό και 

υπερτοπικό επίπεδο, προκαλεί και συντονίζει συναντήσεις µε τους τοπικούς φορείς, προτείνει – 

εισηγείται σχετικές δράσεις, συνδράµει στη σύνταξη κανονισµών λειτουργίας και εποπτεύει την 

τήρηση των κανονιστικών διατάξεων που άπτονται όλων των ανωτέρω.  

 

Η παρούσα, µε την οποία καταργείται  κάθε προηγούµενη αντίστοιχη απόφαση, θα αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

 

 
Εσωτερική ∆ιανοµή : 
Σε όλες τις ∆ιευθύνσεις και τα Αυτοτελή 
Τµήµατα του ∆ήµου 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

 

 

 

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ 
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